Notulen
Vergadering Leerlingenraad
Datum: juni 2019
Plaats: Kinderstad
Aanvang: 13.00
Sluiting: 14.30
Notulist: Anne
Voorzitter: Anne
Secretaris:
Tijdbewaker: /
13.00 uur

Welkom allemaal!!!
Afwezig met of zonder bericht: Semmie, Marilou, Minke, Sanne,
Wederom geen voorzitter Minke vandaag (vanaf januari niet meer aanwezig ??)
Anne zal deze rol op zich nemen.

13:10 uur

Neem deze notulen mee bij de eerst volgende vergadering.
Overblijven. Juf Wilma is aanwezig.
We spreken de bijeenkomst na. Meer info -> zie notulen Sharepoint
Floortje en Yenthe hebben dit gesprek zeer positief ervaren. Er zijn meteen
concrete zaken uitgevoerd. Fijn! In het nieuwe schooljaar komt juf Wilma bij de
eerste vergadering.

Evaluatie Schoolreis (Efteling)
•
•
•
•
•
•
•
•

Fijn dat je ‘alleen’ mag lopen, wel samen met vriendjes natuurlijk
(bovenbouw groepen)
Soms wel moeilijk om een goede keuze te maken waar je naar toe wil gaan.
Hoe doe je dat op een fijne manier?
Keuze voor de Efteling is erg leuk.
Sommige kinderen hadden echt heel veel snoep bij, dit is overdreven.
In de bus mag uiteraard niet gesnoept worden. Niet iedereen hield zich aan
deze afspraak (geldt voor kinderen en voor de volwassenen)
Het reizen in de bus is leuk om samen te doen
Bij sommige attracties was een lange wachtrij.
Samen pauzeren is leuk, maar het heen en weer lopen kost veel tijd
De gezamenlijk plek was onduidelijk voor een aantal groepen. Tip, loop
eerst samen met de klas en leerkracht naar deze plek.

•
•
•

Soms wilden ouders zelf bepalen waar het groepje heen ging i.p.v. de
kinderen. Kinderen moeten de keuze maken
Het is fijn als je ook groepjes maakt op basis van de behoeften die er zijn.
Wie wil er in de achtbanen bijvoorbeeld en wie niet?
Het was een leuke dag!

13.40 uur

Goede doel: Ouderenfonds.
Helaas niets gedaan door de dames uit groep 8.

13.40 uur

Eistein ideeënbusje.
Kisten staan op beide locaties.
Zeep:
Is geregeld.
Yenthe: Er ligt nog als eens wat afval op het plein. Kunnen we corveediensten
houden? Ja, die zijn er al. Check bij je leerkracht.
Floortje: Mogen de ballen van het dak? Ja, check bij je leerkracht.
Yelte: Soms is het lastig om je fruit buiten in de pauze op te eten, duur wel eens
lang. Helaas kan dit i.v.m. lestijd niet altijd in de klas worden gedaan. Maak met je
leerkracht een plan en bespreek dit in de klas.
Donderdag 6 juni, slipperdag!
Begroting: Rebecca en Anne checken de begroting

13.50 uur
Volgende vergadering
maandag 1 juli (laatste vergadering)

